Belgická 4, 120 00 Praha 2

Příslušenství pro audiovizuální techniku (UK)

Tel.: 222 515 671
e-mail:info@topaudio.cz
1.4.2017

Typ

Příslušenství pro Denon HEOS

Otočný nástěnný
držák pro HEOS 1

Kovový držák pro jednotku Denon HEOS 1, možnost natočení
±45° v horizontální a sklonění 20° ve vertikální rovině, masivní
provedení, rychlá instalace, černý nebo bílý, cena za kus

Otočný nástěnný
držák pro HEOS 3

Kovový držák pro jednotku Denon HEOS 3, možnost natočení
±45° v horizontální a sklonění 20° ve vertikální rovině, masivní
provedení, rychlá instalace, černý nebo bílý, cena za kus

Otočný nástěnný
držák pro HEOS 5

Kovový držák pro jednotku Denon HEOS 5, možnost natočení
±45° v horizontální a sklonění 20° ve vertikální rovině, masivní
provedení, snadná instalace, uchycení jednotky za horní hranu,
černý nebo bílý, cena za kus

Otočný nástěnný
držák pro HEOS 7

Kovový držák pro jednotku Denon HEOS 7, možnost natočení
±30° v horizontální rovině, masivní provedení, snadná instalace,
uchycení jednotky za horní hranu, černý nebo bílý, cena za kus

Stojan pro HEOS 1 a
HEOS 3

Podlahový stojan pro jednotky Denon HEOS 1 nebo HEOS 3 (v
balení dvě rozdílné horní patky), masivní kovové provedení,
promyšlené kabelové cesty pro skrytí napájecího vodiče,
dodáváno s hroty i s gumovými nožičkami, váha 4,3kg, černý
nebo bílý, cena za kus

Fixní nástěnný držák
pro HEOS
HomeCinema
Soundbar

Nástěnný držák pro soundbar systému Denon HEOS
HomeCinema, snadná instalace, černý

Výsuvný nástěnný
držák pro HEOS
HomeCinema
Soundbar

Masivní kovový výsuvný držák pro montáž televizoru a
soundbaru Denon HEOS HomeCinema, pro televizory s
úhlopříčkou 40"-55" dle standardu VESA do 60x40cm,
horizontální otočení televizoru 170°, vertikální i horizontální
nastavení soundbaru pro přesné přisazení k televizoru, černý

Držák pro HEOS
HomeCinema
Soundbar na stávající
TV držák

Kovový držák pro soundbar Denon HEOS HomeCinema k
uchycení na jakýkoliv stávající držák televizoru, je možné použít
jak pro fixní, tak i otočné držáky, připevnění za použití
standardnách montážních otvorů v televizoru, černý

Cena vč. DPH

1 490,-

1 690,-

2 490,-

2 790,-

2 490,-

1 690,-

10 990,-

3 490,-

Typ

Univerzální příslušenství

Univerzální nástěnný
držák

Univerzální kovový držák vhodný pro Samsung WAM351 a
WAM551, dále pro Panasonic ALL3 a také Pure Jongo T2 a T4,
možnost natočení ±45° v horizontální a sklonění 20° ve
vertikální rovině, masivní provedení, rychlá instalace, černý
nebo bílý, cena za kus

Nástěnný držák pro
Apple TV

Kovový nástěnný držák pro Apple TV - Gen:4, možná instalace v
jakékoli poloze, černý

Stojan pod
reprosoustavu - malý

Kovový stojan pod menší regálovou reprosoustavu pro
nastavení vhodného sklonu reprosoustavy, pryžové pásky
zabezpečují reprosoustavu proti sklouznutí a také jí izolují od
nábytku, plocha stojanu 12 x 14cm (šxh), výška jen 3cm, černý
nebo stříbrný, cena za pár

Stojan pod
reprosoustavu - velký

Kovový stojan pod větší regálovou reprosoustavu pro nastavení
vhodného sklonu reprosoustavy, pryžové pásky zabezpečují
reprosoustavu proti sklouznutí a také jí izolují od nábytku,
plocha stojanu 14,5 x 18,5cm (šxh), výška jen 3cm, černý nebo
stříbrný, cena za pár

Stojan pod
reprosoustavu - široký

Kovový stojan pod centrální reprosoustavu nebo studiový
monitor, ideální pro nastavení vhodného sklonu reprosoustavy,
pryžové pásky zabezpečují reprosoustavu proti sklouznutí,
plocha stojanu 25 x 14cm (šxh), výška jen 3cm, černý nebo
stříbrný, cena za kus

Výsuvný nástěnný
držák pro Cambridge
Audio TVB2 nebo Q
Acoustics Media 4

Masivní kovový výsuvný držák pro montáž televizoru a
soundbaru Cambridge Audio TVB2 nebo Q Acoustics Media 4,
pro televizory s úhlopříčkou 40"-55" dle standardu VESA do
60x40cm, horizontální otočení televizoru 170°, černý

Držák pro Cambridge
Audio TVB2 nebo Q
Acoustics Media 4

Kovový držák pro soundbar Denon HEOS HomeCinema k
uchycení na jakýkoliv stávající držák televizoru, je možné použít
jak pro fixní, tak i otočné držáky, připevnění za použití
standardnách montážních otvorů v televizoru, černý

Cena vč. DPH

1 290,-

690,-

1 990,-

2 790,-

2 490,-

10 990,-

3 490,-

